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ข่าวประชาสัมพันธ์
ในฉบับนี้จะขอแจ้งข่าวสารการจัดอบรมสัมมนาทีใ่ กล้เข้ามาแล้วนะคะ
1. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 การจัดอบรมสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับ “วิธกี ารยืน่ ช่างฝีมอื ต่างชาติในระบบ e-Expert”
ณ ศูนย์ฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
2. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 การจัดอบรมหัวข้อเกีย่ วกับ “กลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (BOI), สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง และกรมการจัดหางาน” ในรูปแบบภาษาญีป่ ุ่น ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)
***วันและเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะคะ***
โดย...คุณอัคนี

ไขข้อสงสัย...?
ขณะนี้ มีการถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่ องถึงการเข้ามาปฏิ บตั ิ งานของคนใหม่แทนคนเดิ ม ซึ่งเราจะยกตัวอย่างเป็ น
กรณี ของตาแหน่ ง MANAGING DIRECTOR ค่ะ
โดย MD คนเดิ มจะครบวาระในเดือนกันยายน 2016 มีระยะเวลาตาแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2017 และ MD คน
ใหม่เดินทางเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 2016 ต้องมีการเรียนรูง้ านจาก MD คนเดิม สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
***MD คนใหม่จะต้องมีช่อื ในหนังสือรับรองบริษทั ข้อ 3 ว่า “เป็ นกรรมการมีอานาจลงนามผูกพันในเอกสารบริ ษทั ”
1. กรณี ที่ 1 ยืน่ แจ้งพ้น MD คนเดิม โดยเลือกวันแจ้งพ้นล่วงหน้า 15 วัน (ข้อ 14.1) >>> ยืน่ บรรจุเป็ นช่างชัวคราว
่
6
เดือน (ข้อ 6.2) หลังจากนัน้ จึงจะสามารถบรรจุ MD คนใหม่เข้าในตาแหน่งประจาแทน (ข้อ 4.1)
2. กรณี ที่ 2 ยืน่ MD คนใหม่เป็นชัวคราว
่
6 เดือน (ข้อ 6.2) เมือ่ MD คนเดิมหมดวาระ >>> ยืน่ แจ้งพ้น MD คนเดิมออก
จากตาแหน่ง (ข้อ 14.1) หลังจากนัน้ ให้ยน่ ื แจ้งพ้น MD คนใหม่โดยเลือกวันแจ้งพ้นล่วงหน้า 15 วัน (ข้อ 14.1) >>> ยืน่
MD คนใหม่บรรจุเข้าตาแหน่ง MD ประจา (ข้อ 4.1)
***สาหรับครอบครัวจะไม่สามารถยื่นบรรจุติดตามช่างฯ ภายใต้ข้อ 6.2 ช่ างชัวคราว
่
6 เดือนได้***
***กรณี การแจ้งพ้น ก่อนดาเนิ นการสามารถติ ดต่อสอบถามวิ ธีการจากเจ้าหน้ าที่ได้ค่ะ***
โดย...คุณสโรชิ นี

วิธีการตรวจสอบสถานะของคาร้อง
วันนี้ จะมาแนะนาวิ ธีการตรวจสอบสถานะของคาร้องว่าที่ทางบริ ษทั ยื่นมานัน้ อยู่ขนั ้ ตอนไหนแล้ว
1. เข้าไปที่ >>> คาร้องทัง้ หมด >>> ระหว่างดาเนิ นการ ซึ่งจะมีเพียงสถานะเดียวคือ รอพิ จารณา ซึ่งหมายความว่า
อาจจะอยู่ที่เจ้าหน้ าที่เพื่อรอพิ จารณา หรือการรออนุมตั ิ จากผู้อนุมตั ิ
2. เข้าไปที่ >>> คาร้องทัง้ หมด >>> เสร็จสิ้ นแล้ว จะมีทงั ้ หมด 3 สถานะคือ
- คืนคำร้อง หมายถึง การทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ส่งเรือ่ งคืนให้ทางบริษทั เข้าไปแก้และส่งเรื่องใหม่
- ยกเลิ ก หมายถึง ทางบริษทั ได้กดยกเลิกคาร้องนัน้ เอง
- อนุมตั ิ หมายถึง คาร้องนัน้ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
โดย...คุณเชษฐา

การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของคนต่างด้าวและครอบครัว กรณี ของการต่ออายุช่างฯ และครอบครัว
นอกจากมีการเปลีย่ นเล่มหนังสือเดินทางของช่างฯ และครอบครัวแล้ว บางคนยังมีการเปลีย่ นชื่ออีกด้วย ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ก่อนการยืน่ ต่ออายุช่างฯ หรือครอบครัว ขอให้ทางบริษทั สอบถามก่อนว่า นอกจากมีการเปลีย่ นเล่มหนังสือเดินทาง
แล้ว ได้มกี ารเปลีย่ นชื่อ-สกุลหรือไม่ หากมีขอให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ต้องมีใบรับรองการเปลีย่ นชื่อ-สกุลจากสถานทูต
2. ยืน่ เปลีย่ นชื่อ-สกุลในระบบ โดยต้องแนบ
- หน้าสาเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า
- หน้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ พร้อมวีซ่าทีย่ า้ ยตรามาแล้ว
- เอกสารการรับรองเปลีย่ นชื่อ-สกุล
3. เมือ่ ได้รบั อนุ มตั กิ ารเปลีย่ นชื่อ-สกุลแล้ว ทางบริษทั จึงจะสามารถยื่นเรือ่ งขอต่ออายุช่างฯ และครอบครัวได้
โดย...คุณทิ พอาภา

ผลการถ่ายทอด คืออะไร...???
คือ สิง่ ทีช่ ่างผูช้ านาญการต่างชาติได้เข้ามาทางานในประเทศและเป็นผูท้ ถ่ี ่ายทอดความรูต้ ่างๆ ให้กบั คนไทย โดยใน
เอกสารผลการถ่ายทอดจะประกอบด้วย
- หรือสามารถเข้าไปที่ Google แล้วค้นหาคาว่า “ผลการ
 ชื่อบริษท
ั
 ชื่อตาแหน่ งทีย
่ น่ ื ขอขยาย
ถ่ายทอด”
 หัวข้อทีไ่ ด้ทาการถ่ายทอด
- หรือเข้าไปที่ http://www.boi.go.th/upload/09-ผล
 ระยะเวลาทีไ่ ด้ทาการถ่ายทอดไปแล้ว
 รายชื่อ-นามสกุล และตาแหน่ งของผูท
้ ไ่ี ด้รบั การถ่ายทอด
การถ่ายทอดเทคโนโลยี_68606.pdf
 ผลทีผ
่ รู้ บั การถ่ายทอดได้รบั จากการถ่ายทอดในแต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างสามารถดูได้ท่ี
www.boi.go.th >>> เปลี่ยนเป็ นภาษาไทย >>> ขอรับการส่งเสริ มการลงทุน >>> ขัน้ ตอน >>> การขออนุญาต
นาช่างฝี มือฯ เข้ามาในราชอาณาจักร >>> ขัน้ ตอนการขออนุญาตนาเข้าช่างฝี มือฯ เข้ามาในราชอาณาจักร >>>
เอกสารมาตรา 25 >>> ตัวอย่างผลการถ่ายทอด
โดย...คุณอรุณฉาย

การยื่นเรือ่ ง “ช่างฯ เร่งด่วน 30 วัน ต้องทา
ใบอนุญาตทางานหรือไม่”
???
ตอบ... ต้องทาทุกครัง้ ทุกกรณี !!!!....
วิธีการใช้หนังสืออนุมตั ิ เรื่อง Fast Track Lane ทัง้ 2 กรณี
กรณี ที่ 1 คือ ช่างฯ ได้มีชื่ออยู่ในระบบและใช้สิทธิ ภายใต้ บีโอไอ เป็ นการยื่นคาร้องข้อ 20.1 ซึ่งระยะเวลาจะ
ได้รบั ตามระยะเวลาของตาแหน่ งนัน้ ๆ ซึ่งสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้ าที่ ตม. ที่สนามบิ นได้ตามระยะเวลาของ
ตาแหน่ งที่ได้รบั และต้องเป็ นระดับ MANAGEMENT LEVEL และ EXECUTIVE LEVEL เท่านัน้ ***หากมีครอบครัว
ติ ดตามทางบริ ษทั จะต้องเลือกทุกครัง้ ที่ทาการยื่นคาร้องช่องทางพิ เศษ
กรณี ที่ 2 คือ ช่างฯ ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ e-Expert System เป็ นการเดิ นทางเข้า-ออก เป็ นครัง้ คราว เป็ นการยื่น
คาร้องข้อ 20.2 สิ่ งที่ต้องดาเนิ นการมีดงั นี้
1. กรอกชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, สัญชาติ, เลขทีห่ นังสือเดินทาง, วันออกและหมดอายุของหนังสือเดินทาง
2. กรอกชื่อตาแหน่งทีใ่ ช้ตามสากล ต้องเป็นระดับ MANAGEMENT LEVEL และ EXECUTIVE LEVEL
เท่านัน้
3. กรอกเทีย่ วบินเข้า - ออกให้ถูกต้อง
4. กรอกเหตุผลถึงความจาเป็นในการขอใช้ช่องทางพิเศษนี้

***การใช้หนังสือของช่องทางพิเศษในการแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ ตม. ที่สนามบิน ทางช่างฯ
จะต้องถือหนังสือทัง้ 2 หน้ า โดยประกอบด้วยข้อความจากบีโอไอ และข้อมูลการเดินทาง
ของช่างฯ***

